Uw verhaal
Het gebied Nolle-Westduin is meer dan alleen een waterkering. Veel mensen hebben een persoonlijk verhaal of herinnering aan het gebied. In deze nieuwsbrief besteden we hier
iedere maand aandacht aan. Deze maand: Fons Wijnacker.
We zien hem regelmatig lopen in de buurt van het werk:
Fons Wijnacker. Een enthousiaste fotograaf die geen
genoeg kan krijgen van de kustversterking Nolle-Westduin.
Asfalteren, bomen rooien of breuksteen storten, Fons is erbij.
We vragen hem waar die interesse voor kustversterkingen
vandaan komt.

Dicht bij huis
“Het is zo gegroeid”, vertelt Fons. “Ik maak altijd veel foto’s.
De kustversterking in Vlissingen is één van die dingen die me
interesseert. Het ligt dicht bij mijn huis en dus zie ik steeds
hoe het werk vordert. Ik wilde al een paar jaar eens powerpointpresentaties maken met muziek, en dus ook van dit
project. Om het uit te proberen pakte ik wat beelden van de
Zwakke Schakel en zette mijn eerste presentatie in elkaar.
Een kennis die de website over de wijk Paauwenburg maakt
zag het en was zo enthousiast, dat ik sindsdien bijna wekelijks een reportage maak voor die site.”

Fons weet raad
“Op weg naar mijn werk gaat de fotocamera mee op de
fiets”, vervolgt Fons. “Zo leg ik één tot twee keer per week
alles vast. Ik heb inmiddels al honderden foto’s. Die mail ik
rond aan een groep geïnteresseerden. De meeste mensen in
Paauwenburg weten inmiddels dat ik het project op de voet
volg. Dikwijls loop ik in trimmend door de wijk en komt er
iemand naar me toe: Fons, hoe zit het nu precies met dat
fietspad over de dijk?”

Mening veranderd
Fons zet op of bij de foto’s meestal ook een stuk tekst. In
het begin van het project waren die soms zeer kritisch.
Tegenwoordig is de toon positiever. “Mijn mening over het
werk is zeker veranderd. Dat komt door de excursie die ik
bij het waterschap heb gedaan. Toen hoorde ik dat het met
de natuur bijvoorbeeld best goed komt. Daar maakte ik me
eerst grote zorgen over. Het leuke van zo’n rondleiding is dat
je het verhaal achter de kustversterking echt leert kennen”.

Volkstuin
We zijn benieuwd waar die passie voor fotografie vandaan
komt. Fons: “Als ik een fototoestel vast heb, vergeet ik de
rest. Je ziet met een camera ook details die je anders misschien over het hoofd ziet. En door bezig te zijn, hou je de
geest fris!” Nog ruim een half jaar kan Fons de kustversterking vastleggen. Maar wat doet hij als het werk volgend
jaar klaar is? “Ach, dan verzin ik gewoon iets anders. Ik heb
altijd mijn volkstuin nog, daar kan je ook prachtige foto’s van
maken.”
Wilt u ook de foto’s van Fons zien? Kijk dan op
www.paauwenburgkrant.nl. De foto’s van de tuin staan op
www.volkstuinlevenslust.nl

